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Міністр інфраструктури про майже 100 нових 
пасажирських вагонів — оновлення близько 5% 
рухомого складу

Оцифровуйте 
трудову книжку 

ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК. Перехід із паперового на електрон
ний варіант трудової книжки передбачає ухвалений учора закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Йо
го підтримали 265 народних депутатів України. Проте ще п’ять ро
ків використовуватимуть і цифровий, і звичний паперовий варі
анти, повідомляє УНІАН. Закон передбачає облік трудової діяль
ності в електронній формі, врегулювання питання автоматичного 
призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет 
на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Відомості про трудову діяльність до Державного реєстру че
рез вебпортал електронних послуг ПФУ у вигляді сканованих або 
оцифрованих копій передбачених законодавством документів 
(трудової книжки, довідок тощо) вноситимуть працівник і робото
давець з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронно
го підпису. Передбачено й можливість автоматичного призначення 
пенсії (без особистого звернення особи) зі збереженням права від
строчки виходу на пенсію.

ЦИТАТА ДНЯ

ВЛАДИСЛАВ КРИКЛІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

20,5 млн грн
збитків завдано довкіллю  

лише з 29 січня по 4 лютого,  
за розрахунками Державної  

екологічної інспекції України

«Цей рік історичний,  
бо за 30 років 

незалежності надано 
фінансування на оновлення 

інфраструктурної та 
пасажирської складових 

Укрзалізниці». 

Вакцинацію від 
СOVID-19 завершать 
до кінця року

ЗУПИНИТИ КОРОНАВІРУС. Для проведення щеплень українцям 
пропонуватимуть лише перевірені якісні препарати 
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«Урядовий кур’єр» 
аналізує якість питної 
води та заходи щодо її 
підвищення на прикладі 
Черкаської області 

СПОЖИВАЧ

Ужгородський перекладач Віктор 
Мотрук відкриває українцям 
найкращі твори французької 
літератури, за що отримав 
подарунок від президента Франції
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині уряду у Верховній Раді докладно розповів про плани з імунізації населення 
від коронавірусу
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Приватний нотаріус Краснокутська Г. О. 
повідомляє, що розшукуються  спадкоємці після 

померлої 16.01.2018 Кузьменко Євгенії Дмитрівни, 
18.06.1924 р.н. Всіх, кого стосується ця інформація, 

прохання звертатися за адресою : м. Київ, 
вул. Березняківська, 4/1.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій 

Клігунова Сергія Ігоровича (053032МВ) 

від 28.09.16,

 вважати недійсним.

Втрачене посвідчення адвоката Абраменка Дмитра 
Олександровича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 5672/10, видане Радою 
адвокатів Київської області 28.04.2016), 

вважати недійсним.

Судновий квиток на ім’я 

Коляда Геннадій Анатолійович на судно 

МКМ бортовий номер ДНП -0581К,

 вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Кролевецький районний суд Сумської області від-
повідно до ч. З ст.323 КПК України викликає Мачуль-
ського Василя Миколайовича, 22 червня 1978 ро-
ку народження, уродженця с. Обтове, Кролевецько-
го району Сумської області, громадянина України, за-
реєстрованого за адресою: м. Кролевець, вул. Ми-
ру, 25/7, Сумської області, місце фактичного прожи-
вання: м. Кролевець, вул. Виноградова, 113, Сумської 
області, як обвинуваченого по справі № 579/2019/20 
пров. 1-кп/579/76/21 за обвинуваченням Мачульсько-
го В. М. у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК 
України.

Справа призначена до розгляду на 18 лютого 2021 
року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевець-
кого районного суду Сумської області за адресою:  
м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого 
місця проживання Мачульського В. М. направлено 
судову повістку про виклик до суду. У випадку неяв-
ки відповідача в судове засідання це оголошення вва-
жається належним повідомленням, і справа буде роз-
глянута за відсутності Мачульського В. М. у порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя В. М. Придатко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Бугай Володимир Степанович, 26.08.1956 ро-

ку народження, уродженець м. Костянтинівка До-
нецької області, який проживає, за адресою: Доне-
цька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, б. 21, 
кв. 124 на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитись 15.02.2021, 16.02.2021 
та 17.02.2021 на 10 годину до кабінету № 120 3-го 
відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчо-
го відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Марі-
уполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56, до 
слідчого Тимофеєва А. О., для  проведення слідчих 
дій за Вашою участю у кримінальному провадженні 
№ 22016050000000226 в якому Ви є підозрюваним у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни. 

У разі неприбуття на виклик або ухилення від яв-
ки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України із можливістю застосування приводу та 
здійснення подальшого спеціального судового про-
вадження. При наявності поважних причин, що пе-
решкоджають явці за викликом у визначений строк, 
Вам необхідно заздалегідь повідомити слідчого про 
причини свого неприбуття за тел. (06264) 3-03-33.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя здійснюється процесуальне керів-
ництво досудовим розслідуванням у кримінально-
му провадженні № 42017230270000176 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 364 КК України.

В межах вищезазначеного кримінального прова-
дження необхідне виконання слідчих та процесуаль-
них дій з Дегтярьовим Володимиром Миколайови-
чем, у зв’язку з чим, керуючись ст. ст. 135, 297-5 КПК 
України пропоную Дегтярьову В. М. прибути разом із 
своїм захисником до процесуального керівника — 
заступника начальника відділу процесуального ке-
рівництва у кримінальних провадженнях слідчих те-
риторіального управління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті Мелітополі, що поши-
рює свою діяльність на Автономну Республіку Крим 
та місто Севастополь, прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим та міста Севастополя, (м. Київ, вул. Ді-
лова, 24, перший поверх каб. 102) з 09.02.2021 по 
12.02.2021 (з 09:00 по 18:00) для проведення відпо-
відних слідчих та процесуальних дій.

 Оболонський районний суд м. Києва викликає 
підозрюваного Антюфєєва Володимира Юрійови-
ча для розгляду клопотання прокурора відділу про-
цесуального керівництва досудовим розслідуванням 
та підтримання державного обвинувачення у кримі-
нальних провадженнях слідчого відділу управлін-
ня процесуального керівництва та нагляду за додер-
жанням законів органами, що провадять оператив-
но-розшукову діяльність, Головної військової про-
куратури Генеральної прокуратури України Соло-
шенка Ю. І. про здійснення спеціального досудово-
го розслідування по кримінальному провадженню 
№42017000000001126 від 11.04.2017 року в судове 
засідання яке відбудеться об 11:30 годину 18 люто-
го 2021 року, в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя Жежера О. В.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання, в 
якості обвинуваченого, Фурмана Олега Олеговича, 23.02.1972 р.н., уро-
дженця с.Заліське Тальнівського району Черкаської області, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Кривий Ріг, вул. Айвазовського, 23.

Судове засідання відбудеться 19 лютого 2021 року о 10:30 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року народження, 

відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня на 12 год. 00 хв. 12 лютого 2021 року до Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 
203), головуючий суддя Піндрак О. О., судді: Антонюк O. B., Місінкевич А. Л., 
конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення судового розгляду у криміналь-
ному провадженні № 22015240000000012 про обвинувачення Оскоми Дми-
тра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 KK України. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Розшукуються спадкоємці померлої 13.11.2019 року Яценко Євдокії 
Силівни, 02.03.1929 року народження, що проживала в с. Петриківка Пе-
триківського району Дніпропетровської області, вул. Вишнева, буд. 30 А.

Спадкоємців прохання з’явитись протягом трьох тижнів з дня опу-
блікування даного оголошення до Петриківської державної нотаріаль-
ної контори за адресою: смт Петриківка Петриківського району Дні-
пропетровської області, проспект Петра Калнишевського, буд. 71,  
тел. 0972283396, державний нотаріус, Могильна Людмила Григорівна.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова (колегія суддів у 
складі головуючого судді Стрельбицького В. В.) знаходиться криміналь-
не провадження про обвинувачення Ткаченка Володимира Ярославовича  
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК 
України.

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у даній справі судом при-
значено на 10 лютого 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Галиць-
кого районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2  
(2 поверх, 3 кабінет).

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославовича, 07.07.1980 року на-
родження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
квартал Ленінського комсомолу, буд. 5, кв. 56, що у випадку Вашої неявки у 
судове засідання на вищевказані дату та час, справу буде розглянуто у Вашій 
відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи. 

Дніпровський районний суд м. Києва викликає Марасанова Юрія 
Володимировича як обвинуваченого на 16 годину 30 хвилин 18 люто-
го 2021 року у справі за обвинуваченням Марасанова Юрія Володи-
мировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону України № 1183-VІІ від 
08.04.2014 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни») за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 37.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя Марченко М. В.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/283/2020 за обвинуваченням Мін-
кіна В.В. за ч. 5 ст. 191 КК України, згідно Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за №12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
08.02.2021 року о 16 год. 15 хв. у приміщенні Шевченківського район-
ного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб. № 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження. 

Суддя В. В. Бугіль

На підставі заяви Бондар Лілії Костянтинівни про звільнення з поса-
ди директора ТОВ «АЛЬПІНВОТЕРС ЮКРЕЙН» за власним бажанням від 
01.02.2021 року, повідомляю учасників Товариства про проведення по-
зачергових загальних зборів учасників ТОВ «АЛЬПІНВОТЕРС ЮКРЕЙН» 
за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 2/19, кабінет директора об 
11:00 годині 10 березня 2021 року.

Порядок денний проведення позачергових загальних зборів  
учасників ТОВ «АЛЬПІНВОТЕРС ЮКРЕЙН»:

- розгляд заяви керівника ТОВ «АЛЬПІНВОТЕРС ЮКРЕЙН» Бондар Лі-
лії Костянтинівни про звільнення за власним бажанням на підставі ст. 38 
КЗПП з 10 березня 2021 року;

- обрання нового директора Товариства.

Дарницький районний суд м.Києва повідомляє, що 18.02.2021 року 
о 10 год. 30 хв. Буде проводитися підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000010 по обвинуваченню Хару-
ти Миколи Петровича, 24.03.1957 р.н., у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Харута Микола Пе-

трович. Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді  
Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Просалової О. М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб.17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Дарницький районний суд м.Києва повідомляє, що 18.02.2021 року 
о 10 год. 15 хв. буде проводитися підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні № 42016000000002380 по обвинуваченню Шапо-
вал Анастасії Володимирівни, 06.09.1983 р.н., у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачена Шаповал Анастасія 

Володимирівна. Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Просалової О. М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб.17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

З метою вирішення питання про припинення права користування земельною ділянкою загальною площею 
8,66 га, посвідченою державним актом на право користування землею Серія Б № 045886, зареєстрований в 
Книзі записів державних актів на право користування землею за №4 від 1983 року, Кегичівською селищною 
радою Харківської області розшукується Харківське обласне виробниче об’єднання «Облсільгоспхімія» або, 
за наявності, її правонаступник.

У разі відсутності відповідних звернень протягом двох місяців з дня публікації даного оголошення, орга-
ном місцевого самоврядування буде ініційоване питання про припинення права користування вищевказаною 
земельною ділянкою.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості обвинуваченого Пефтєєва Василя Павловича (остан-
нє відоме місце реєстрації; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 4-А, кв. 12) судове засідання з розгля-
ду кримінальної справи №428/116/21 за обвинуваченням Пефтєєва Василя Павловича, у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України, яке відбудеться 15.02.2021 року о 16 годині ЗО хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У 
разі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про не-
можливість з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну електронну адресу суду:  
inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В. Н.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаївна, 24.05.1980 р.н., уродженка 

м.Лисичанськ Луганської області, яка зареєстрована за адресою: вул. Пушкі-
на, буд. 17, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 18.02.2021 на 13 год. 00 хв. до Івано-Франківського міського су-
ду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Алдохіної Марини Миколаївни у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 КК України. 

Суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимирович, 17.11.1969 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: м. Луганськ, квартал Південний, буд. 3, кв. 13, 
на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
18.02.2021 на 13 год. 30 хв. до Івано-Франківського міського суду Івано-
Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Сидоренка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 КК України. 

Суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васильович, 05.02.1963 р.н., уродженець смт 

Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну Луганської обл., громадянин Украї-
ни, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт 
Трьохізбенка, вул. Булавіна, 58  на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 18.02.2021 на 13 год. 30 хв. до Івано- Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюн-
вальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального провадження 
про обвинувачення Сотнікова Івана Васильовича у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 КК України. 

Суддя Н. І. Деркач

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження  
№ 242/3056/15-к за обвинуваченням Дузенка Олександра Ві-
кторовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 берез-
ня 1981 року народження, останнє відоме місце мешкання 
якого: вул. Генерала Антонова, 5/104, м. Донецьк Донецької 
області, викликається на 11:00 годину 17 лютого 2021 року 
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для 
участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В,  
судді: Левченко A. M., Здоровиця О. В.

Дарницький районний суд м.Києва повідомляє, що 
18.02.2021 року о 10 год. 00 хв. буде проводитися під-
готовче судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002626 по обвинуваченню Власенка Антона 
Павловича, 27.04.1982 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Власен-
ко Антон Павлович. Справу розглядає колегія суддів у скла-
ді головуючого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В.,  
Просалової О. М.

Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17.
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Великоновосілківського районного суду Донецької області знаходиться кримі-

нальне провадження № 220/40/21 відносно Гуриненка Олега Григоровича, 30.03.1969 р.н., обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачений Гуриненко Олег Григорович зареєстрований та проживає за адресою: Зеле-
ний Гай, вул. Першотравнева, буд. 23, Великоновосілківський район Донецька область.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Великоновосілківський районний суд Донецької 
області викликає Гуриненка Олега Григоровича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
11.02.2021 р. об 11-30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область Великоновосілків-
ський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Фисун Л. C. В разі неявки обвину-
ваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого.
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Відкрити і зберегти 
провінцію
НАША СПАДЩИНА. У Горлівському інституті іноземних мов, 
що переїхав до Бахмута, відбулася пізнавальна виставка 
«Україна відома і невідома» 

Наталія КОВАЛЬСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

У Горлівському інституті 
іноземних мов держав-

ного вищого навчального 
закладу «Донбаський дер-
жавний педагогічний уні-
верситет», що після оку-
пації Горлівки змушений 
був перебратися до Бахму-
та,  відбулася виставка фо-
тографій «Україна відома і 
невідома».

Більш як 10 років 
в експедиціях

Назва інтригує. Здавало-
ся б, про що ми не знаємо у 
своїй країні? І що незвично-
го можна побачити на рідній 
землі, чим вона може зди-
вувати? Світлина, яка зму-
шує замислитися, — це мис-
тецтво. А саме такі роботи, 
яскраві та пронизливі, пред-
ставив Віктор Докашенко, 
доктор історичних наук, про-
фесор кафедри вітчизня-
ної та зарубіжної історії. Та 
й кому, як не історикам, на-
лежить достукатися до сер-
дець українців? Кому, як не 
їм, підказувати, що не все 
можна повернути? 

Фотовиставка «Україна 
відома і невідома» стала од-
ним із підсумків виконання 
наукової теми кафедри віт-
чизняної та зарубіжної іс-
торії «Історико-культурні 
пам’ятки української про-
вінції». Предмет досліджен-
ня — історико-культурні 
пам’ятки державного зна-
чення всієї України. 

Першу експедицію було 
здійснено 2008 року в Кіро-
воградську область, а остан-
ню — в Київську 2019-го. Це 
дало змогу відтворити за-

гальний стан історико-куль-
турних пам’яток  всіх регіо-
нів нашої країни.

Трохи статистики. За час 
експедицій дорогами Укра-
їни їхні учасники проїхали 
більш як 120 тисяч кіломе-
трів, що перевищує довжи-
ну трьох земних екваторів. 
На це було витрачено понад 
10 тонн бензину. Понад 250 
ночей було проведено в го-
телях. З усіх можливих ра-

курсів знято півтори тисячі 
об’єктів.

Сприяти захисту 
наших багатств

Організатори впевнені, що 
вдалося показати красу на-
шої землі, культурну та при-
родну спадщину нашого на-
роду, привернути увагу до 
проблеми збереження цього 
багатства. Прикро, але час-

тина світлин має вже істо-
ричне значення, бо щось із 
зображеного не підлягає від-
новленню, щось зруйновано 
під час бойових дій на Дон-
басі.

У планах організаторів 
експедицій спочатку були 
тільки історико-культурні 
пам’ятки, але чудові укра-
їнські краєвиди зачарували 
всіх. Тому вирішили додати 
й пам’ятки природи. 

Актуальність теми й са-
мої виставки значно підси-
люється завдяки Державній 
стратегії регіонального роз-
витку на 2021—2027 роки, 
затвердженій постановою 
Кабінету Міністрів України 
№695 від 05.08.2020 р., а од-
ним з напрямів її реалізації 
визначено захист культур-
ної спадщини.

Підготовка матеріалів ви-
ставки продемонструвала 
ще один важливий її аспект: 
формування візуальної гра-
мотності. Адже вміння ана-
лізувати фото — одна з на-
вичок, яку розвиває проєкт 
«Вивчай та розрізняй: інфо-
медійна грамотність», учас-
ником якого Горлівський ін-
ститут іноземних мов  став з 
2019 року.

Назви виставки «Украї-
на відома і невідома» увібра-
ла багато сенсів, бо ще багато 
місць, які захоплюють подих, 
здатні викликати найсильні-
ші емоції. Учасникам експе-
дицій дуже хотілося поділи-
тися ними і  своїм болем за 
подальшу долю цієї краси. І 
їм це вдалося. 

Складне сьогодення з об-
меженнями та правилами 
внесло корективи, але не змі-
нило інтересу до заходу. Роз-
глядаючи світлини, замис-
люєшся: «Невже вся ця кра-
са, така велична, але безза-
хисна і крихка, може зник-
нути і ніхто її не захистить?» 
І хотілося їхати швидше, 
щоб устигнути побачити цю 
дивину, яку нам ще дозво-
лено спостерігати. А ще біль-
ше захотілося знайти одно-
думців, разом із якими мож-
на було б зберегти цю Украї-
ну відому і невідому для май-
бутніх поколінь.

Помер сер Томас 
Мур, який зібрав для 
медиків майже  
39 мільйонів фунтів

Орест ГОРЯНСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра» 

ЖАЛОБА. 100-річний британський ветеран капітан сер Томас 
Мур, який під час першого карантину у Великій Британії зібрав 
38,9 мільйона фунтів стерлінгів для допомоги національній служ-
бі охорони здоров’я (NHS), помер від COVID-19, повідомила 2 лю-
того його сім’я.

«З величезним сумом оголошуємо про смерть нашого дорого-
го батька капітана сера Тома Мура. Ми вдячні йому за те, що бу-
ли з ним в останні години його життя, — цитує слова дочок Мура 
Ханни і Люсі газета The Guardian. За їхніми словами, його останній 
рік був просто чудовим. — Він помолодшав і пережив те, про що 
мріяв. Був неймовірним батьком 
і дідусем і залишиться живим у 
наших серцях назавжди».

На офіційній сторінці Мура в 
Twitter з’явилася фотографія ве-
терана з датами «1920—2021».

31 січня Мура доставили в лі-
карню Бедфорда з COVID-19, 
деякий час він лікувався від 
пневмонії, минулого тижня тест 
на коронавірус дав позитивний 
результат.

Ветеран Другої світової війни Томас Мур прославився тим, що 
вирішив зібрати тисячу фунтів стерлінгів для допомоги лікарям. 
Для цього він пообіцяв співвітчизникам самостійно на ходунцях 
пройти 100 кіл по 25 метрів у своєму саду. Спочатку хотів вико-
нати кількість кіл за кількістю прожитих років, проте на сотні не 
зупинився і пройшов удвічі більше. Ініціативу підтримали звичай-
ні громадяни і знаменитості, завдяки чому було зібрано мільйо-
ни фунтів. Королева Великобританії Єлизавета II посвятила ве-
терана в лицарі.

Мур відомий ще й тим, що торік у квітні виконав кавер-версію 
пісні You’ll Never Walk Alone («Ти ніколи не будеш самотнім») ра-
зом з тенором Майклом Боллом. Пісня посіла перше місце у бри-
танських музичних хітпарадах і верхню сходинку чарту iTunes і 
зведеного чарту синглів Official Charts Company.
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Охочих помандрувати із фотогідом не бракує

Різноманіття мальовничих куточків України

Тернопільські Заліщики на берегах Дністра 
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